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1. Személyes vonatkozások

„Legyenek mindnyájan egyek.” (Jn 17,21)



2. Eucharisztia. Jelentés

• ‚hálaadás’

• szentmise (tágabb értelemben)

Oltáriszentség (szorosabb értelemben)

• utolsó vacsora: „Kezébe vette a kenyeret, hálát adott…” 

(gör. ‚euchariszteszasz’)

• Jézus valóságos jelenléte a kenyér és bor színe alatt

• ‚kharisz’ (‚kegyelem, kegyelmi adomány’) –

az utolsó vacsora titka mint Jézus szeretetének ajándéka



„Vegyétek és egyétek, ez az én testem!”(…) 
Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem…” (Mt 26,26-28)

Sieger Köder: Abendmahl



„Én vagyok az élet 
kenyere – felelte Jézus. –
Aki hozzám jön, többé 

nem éhezik, s aki bennem 
hisz, nem szomjazik 

soha.” (Jn 6,35)

Sieger Köder: Brotrede



Aquinói Szent Tamás: Adoro te devote

Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!
Kenyér- és borszínben titkon vagy jelen.
Néked szívem, lelkem átadja magát,
mert Téged szemlélve elveszti magát.

Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,
de a hallás rólad hittel biztosít:
hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,
igéd igazánál mi van igazabb?!



Aranyszájú Szent János

„Mit törődöm az én érzékeim tanúságával? 

Ha egyszer az Úr azt mondja: 

»Ez az én testem«, vessük alá magunkat 

és higgyünk neki!”



Lanciano-i eucharisztikus csoda



• Corpus Domini (Úrnapja) – körmenet: először 

1246-ban Liége-ben

• 15. sz.-tól: Oltáriszentség körbehordozása

• ellenreformáció → Eucharisztia tisztelete 
megerősödött

• felvilágosodás → elhalványuló tisztelet

• 19. sz. vége → fellendülő tisztelet  

(imacsoportok, oltáregyletek)

Eucharisztia tisztelete



3. Eucharisztikus Kongresszus. Történeti háttér

• kezdeményező: Émilie Tamisier (1834-1910)

→ zarándoklatok az Eucharisztia jegyében

• célja: „a társadalom megmentése 

az Oltáriszentség által”

• 1874: Avignon, majd később Ars

• 1875: Faverney

első Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus

• 1881: Lille

első Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus



1893: Jeruzsálem

1905: Róma

1910: Montréal

1911: Madrid

1912: Bécs

1913: Málta

1914: Lourdes

1922: Róma

1926: Chicago

1928: Sydney

1930: Karthágó

1932: Dublin

1934: Buenos Aires 

1937: Manila

Kongresszusok helyszínei 1893-1937 között



4.1 Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
magyar szemmel – 1938: Budapest

• előzmények: 1928 – Nemzeti Kongresszus (200.000 fő)

• számok tükrében: 500.000 fő a záró szentmisén 

50.000 fő külföldről

• mottó: „Eucharistia vinculum caritatis”  

„Az Eucharisztia a szeretet köteléke”



Az 1938-as budapesti 
Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra készült érem



Az 1938-as budapesti 
Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszusra készült bélyeg



XI. Pius pápát Pacelli 
bíboros képviselte a 

Kongresszuson



Az 1938-as Világkongresszus megnyitása előtti estén (május 
24-én) az Ünnepi Csarnokban Pacelli bíboros szavai után 

Balla Sándor köszönti a pápai követet



Körmenet a Szent 
István-bazilika 

bejáratánál



A kivilágított Lánchíd a Kongresszus jelvényével



Főoltár 
a Hősök terén



Mindszenty bíboros gyóntat 
a Hősök terén



Szentmise a 
Parlament előtt



Imádkozó férfiak



Visszaemlékezés az 1938-as Kongresszusra



2016: Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Cebuban

„A bennetek lévő Krisztus, a dicsőség reménye” (Kol 1,27)



Eucharisztikus 
körmenet Cebuban



Magyar delegáció a Kongresszuson Cebuban



Meghívás a 2020-
as Kongresszusra



Kongresszus célja:
• Krisztus ünneplése az Oltáriszentségben,

• tanúságtétel a világ felé Isten végtelen szeretetéről, aki emberré
lett, köztünk maradt valóságosan az Élet Kenyerében,

• hitünk e titkának megismertetése és megszerettetése, az
eucharisztikus élet előmozdítása az hívek körében, hogy élő
Krisztus-kapcsolatban élve hiteles, tanúságot tevő
keresztényként legyenek jelen a világban Isten dicsőségére és a
lelkek üdvösségére.

Vezető témája: szolidaritás és népek közötti barátság

4.2 Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
magyar szemmel – 2020: Budapest



Programok, események:
• háromnapos teológiai konferencia (Esztergom, már a Kongresszust megelőző héten)

• 3 fő esemény:

nyitó szentmise elsőáldozással (szeptember 13. délután, Puskás Ferenc Stadion), majd Gospel koncert

Eucharisztikus körmenet (Kossuth térről Hősök terére, előtte szentmise: Szent Jobb és Szent Korona)

záró szentmise (Hősök tere)

• szeptember 14-20.: Hungexpo

délelőtt: közös ima és elmélkedés, tanúságtétel, katekézis, szentmise 

délután: munkacsoportokban folytatódik, kulturális és vallási programok

este: kulturális programok (pl. 14-én Csík Zenekar a MÜPA-ban), ima (15-én az esztergomi 
bazilikában, 17-én egyházi közösségek, mozgalmak imája a Szent István-bazilika előtti téren)

• ifjúsági kongresszus: élő keresztút, Taizei szentségimádás, ifjúsági est – dicsőítés, koncert, 
tanúságtétel, szentségimádás, tanítás (szeptember 18., Papp László Sportaréna)

• egyéb programok: kiállítás a Műcsarnokban az egyház karitatív tevékenységéről, 100 Tagú 
Cigányzenekar fellépése, lovári nyelvű mise, országok köszöntése, családok napja a Margit-szigeten

• szociális akciók



5. Előkészületek

• NEK Titkárság (40 fő), valamint minden egyházmegyében NEK-felelős

• önkéntesek

• bizottságok

• missziós küldöttek képzése

• mottó: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7)

• ima

• honlap: www.iec2020.hu

• központ Budapesten

• hírlevél

• email: titkarsag@iec2020.hu

„Lelki olimpiára készülünk.”

http://www.iec2020.hu/
mailto:titkarsag@iec2020.hu




Felkészülési évek tematikája

2017-2018: Az Eucharisztia keresztény életünk forrása

2018-2019: Az Eucharisztia az Egyház életének forrása

2019-2020: Az Eucharisztia forrás a világ számára



Logó

Lampert János grafikusművész 



Himnuszpályázat és zenei pályázat

• NEK himnusza

• mise-ordinárium

• szentmise propriumai

• szentségimádási énekek



Ötletfüzet és segédanyag

• ötletek a felkészüléshez

• linkgyűjtemény, könyvajánló

• táborban megvalósítható ötletek

• képzések, lelkigyakorlatok, 

eucharisztikus programok

• egy óra az Oltáriszentség előtt



Missziós kereszt

• missziós szimbólum és 
ereklyetartó

• Ozsvári Csaba ötvösművész, 
2007 (Városmisszió)

• 2,8 m magas
• 2017. november: Ferenc pápa 

megáldotta



2018. március: Missziós kereszt Mórahalmon



0-24 szentségimádás

Budapest 
Örökimádás- kápolna

Sopron
Vác



Világméretű szentségimádás

„Jézus Krisztus 
az Alfa és az Omega”



Szentségimádás iskolája

1: Jézus valóságos jelenléte az Eucharisztiában 
2: Tanuljunk imádkozni Mártától és Máriától 
3: A kérő imádság, a hit és a remény 
4: Imádás, dicsőítés és hálaadás 
5: Isten irgalmas szeretete
6: Az Atya szeretete
7: A Szentlélek, aki Urunk és éltetőnk 
8: Isten jelenlétében élni 
9: Isten Igéje 
10: Mária 
11: Jézus Szíve és az Eucharisztia 
12: Eucharisztia és misszió



Misevlog Fábry Kornéllal

1. Miért lettem pap?
2. Hogyan épül fel a szentmise?
3. Hol öltöznek a papok?
4. Miért vetünk keresztet?
5. Miért kell megbánni bűneinket?
6. Mitől szent a lecke?
7. Miért kell megvallani hitünket?
8. Vértelen áldozat, fehérborral?



Monstrancia

• Lenzsér-Mezei Kata építész, ötvösművész

• 2019. szeptember

• 157,5 cm



Mit tehetünk mi?

✓ ima

✓ személyes és folyamatos kapcsolat Krisztussal

✓ gyakori és aktív részvétel a szentmisén

✓ szentségimádásba való bekapcsolódás

✓ világszintű szentségimádás való bekapcsolódás

✓ Egyházat szeretni

✓ tanúságtevő, hiteles keresztény életet élni



„Az Oltáriszentségben ugyanaz a Jézus van jelen, aki
Betlehemben megszületett, hirdette az örömhírt,
gyógyította a betegeket, táplálta az éhezőket, aki meghalt a
kereszten, aki aztán feltámadt a sírból és dicsőségesen
felment a mennybe, miután távozása előtt megalapította
Anyaszentegyházát. Nem csoda, ha maga az Egyház szinte
nem ismer határt hálás örömének kifejezésében, amikor az
Oltáriszentségről van szó.
Jó Nála lenni, a keblére hajolni, mint a szeretett tanítvány
(vö. Jn 13,25), érezni az Ő szívének végtelen szeretetét…
Drága testvéreim, hányszor, de hányszor tapasztaltam ezt,
és mindig erőt, vigasztalást és segítséget találtam!”

(II. János Pál pápa, részlet Az Egyház az Eucharisztiából él 
c. enciklikából)

6. Útravaló



7. Ima a Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk
feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő
Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő
erejét és örömét elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus
Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki
megújulására szolgáljon! Ámen.



Ima Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért

Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra
választottad ki, hogy az üldöztetés idején
mindhalálig hűséges főpásztor legyen: az
igazság és a szeretet tanúságtevője.
Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt
mielőbb Egyházunk szentjei között
tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.



Források

• http://szentsegimadas.hu/

• http://lexikon.katolikus.hu/E/Eucharisztia.html

• http://nepenektar.hu/tetel/73/imadlak-es-aldlak-adoro-te-devote

• http://www.ek2013.hu/eucharisztiarol

• http://www.ek2013.hu/a-38-as-kongresszus

• http://www.ek2013.hu/kepek

• http://www.bibl.u-szeged.hu/ha/esemeny/euch/

• https://www.magyarkurir.hu/kitekinto/a-2016-os-nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszus-celja-azsiai-evangelizacio-fellenditese

• https://www.magyarkurir.hu/hirek/kezdetet-vette-nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszus-elso-elokeszuleti-
eve2#lightbox['g78586']/7/

• https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszus-logojanak-alkotoja-lampert-janos-grafikusmuvesz

• https://www.magyarkurir.hu/hirek/kozlemeny-az-52-nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszus-zenei-palyazatainak-elbiralasarol

• https://www.magyarkurir.hu/hirek/erdo-peter-biboros-bemutatta-az-eucharisztikus-kongresszus-programjat-romaban
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• https://www.iec2020.hu/hu/torteneti-hatter

• https://www.iec2020.hu/hu/1938-budapest

• https://www.iec2020.hu/hu/misszios-keresztrol

• https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/erdo-peter-az-eucharisztia-olyan-tema-ami-osszekot-es-nem-
elvalaszt

• https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/homokhatsag-osszegyult-kereszt-alatt

• https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/vilagmeretu-szentsegimadas-junius-2

• https://www.youtube.com/watch?v=5qqEHCud6Gg (Faluhelyi Józsefné visszaemlékezése az 1938-as 
Kongresszusra)

• https://www.youtube.com/watch?v=SDCnaJB3EWI (Lelki olimpia 2020-ban: Beszélgetés Fábry Kornél 
atyával) 

• https://www.youtube.com/results?search_query=szents%C3%A9gim%C3%A1d%C3%A1s+iskol%C3
%A1ja+ (Szentségimádás iskolája – előadássorozat)

• https://www.youtube.com/watch?v=fII3RLXWyO0 (Egy tölgyfa kereszt kulisszatitkai)

• https://www.youtube.com/channel/UC1zuucvh8x0XxGmPEF_KNUg (Misevlog Fábry Kornéllal)
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Köszönöm a figyelmet!

Találkozzunk Budapesten! 


